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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ  
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-    Πειραιάς,  27 Ιανουαρίου 2022 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  Αριθ. Πρωτ:  2252.1.2/5347/22 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
Ταχ. Δ/νση :Ακτή Βασιλειάδη (Πύλες Ε1-Ε2)    
Ταχ. Κώδικας :185 10 Πειραιάς     
Τηλέφωνο :213 1374260/213 1374264        
e-mail  :dths@hcg.gr     
 
 
 
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελεσμάτων ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς, μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και 
επιστροφή και β.ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή , με σύναψη σύμβασης ανάθεσης 
δημόσιας υπηρεσίας 
 
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 
1.Τις διατάξεις: 

α)της παραγράφου 5, του άρθρου όγδοου, του ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
στις θαλάσσιες ενδομεταφορές …..» (Α΄145) 
 β)του π.δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…» (Α΄114), και του π.δ.83/2019 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄121) 
2.Την υπ’αριθμ.2252.1.1/42121/21/11-06-2021 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ Β΄ 
«Προκήρυξη Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με 
σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2021 μέχρι 
31/10/2022 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις διετούς διάρκειας» 
(ΑΔΑ: 90684653ΠΩ-ΩΣ6) 
3.Την υπ’αριθμ.2252.1.9/77227/20/18-11-2020 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ Β΄ 
«Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής μειοδοτικών διαγωνισμών για εξυπηρέτηση γραμμών με 
σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας» (ΑΔΑ: ΩΦ334653ΠΩ-2ΕΣ), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.2252.1.9/1100/21/08-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΤΟ4653ΠΩ-Ο9Β),  
2252.1.9/28943/21/22-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΒΩ4653ΠΩ-Μ6Θ) και 2252.1.9/46088/21/28-06-2021 
(ΑΔΑ: 9ΡΗΧ4653ΠΩ-4ΤΗ) αποφάσεις Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΘΣ Β΄ 
4.Τα από 05/08/2021, 09/09/2021 και 19/11/2021 πρακτικά Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού   
5.Την υπ' αριθμ. 2252.1.1/76854/21/20-10-2021 Απόφαση Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της 
υπ’ αριθμ. 2252.1.1/42121/21/11-06-2021 Προκήρυξης Αρχικού  Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 
Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 67Σ94653ΠΩ-Α0Β
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Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2021 μέχρι 31/10/2022 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 
για τις συμβάσεις διετούς διάρκειας ( ΑΔΑ: ΨΟΒΙ4653ΠΩ-ΩΤΠ) 
6.Την υπ’ αριθμ.2252.1.1/91167/21/14-12-2021 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Θ.Σ. Β΄ 
«Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών της υπ’ αριθμ.2252.1.1/42121/21/11-06-2021 
Προκήρυξης Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με 
σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2021 μέχρι 
31/10/2022 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις διετούς διάρκειας, 
για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΑΔΑ: 6ΠΣΡ4653ΠΩ-1ΡΙ) 
7.Την υπ’ αριθμ.2252.1.3.6/92249/21/17-12-2021 επιστολή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Θ.Σ. Β΄ 
8.Την αρ. πρωτ. εισερχ. 17703/24-12-2021 έγγραφη απάντηση της εταιρείας με την επωνυμία 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε. 
9.Τη σχετική Οικονομική Προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε. για την 
εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής α)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή 
ποσού επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (€ 7.770,00) και β)ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και 
επιστροφή, ποσού δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 13.800,00), αντίστοιχα ανά πλήρες 
δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
10.Το άρθρο 20 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139) καθώς και την υπ’ αριθμ. 44614/15-04-2021 απόφαση 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:ΨΟΥΡ46ΜΤΛΡ-ΧΡΣ), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 90275/10-08-2021 απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(ΑΔΑ:ΨΝΞΦ46ΜΤΛΡ-ΠΛΞ) 
11.Το από 28/12/2021 Εισηγητικό-Ενημερωτικό σημείωμα Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Θ.Σ. Β΄. 

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 
 

1.Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής α)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, και β) ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή, ως ακολούθως: 

α)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή με την εκτέλεση επτά (07)  
δρομολογίων την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, πλην της θερινής 
περιόδου από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], με υποχρέωση 
εκτέλεσης επτά (07) δρομολογίων την εβδομάδα, άνευ καταβολής μισθώματος τη θερινή περίοδο 
από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], έναντι μισθώματος, επτά 
χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (€ 7.770,00), ανά πλήρες δρομολόγιο, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  

β)ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή σε συνέχεια δρομολογίων από 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, με την εκτέλεση τριών  (03) δρομολογίων την εβδομάδα κατά τη  θερινή 
περίοδο από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], έναντι μισθώματος, 
δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 13.800,00) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» (Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε.), πλοιοκτήτρια 
του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ Ν.Π.11800, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2022. 

 
2.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2022 και 

δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α΄145). 

 
 3.Ημέρες εκτέλεσης δρομολογίων μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων 
Συγκοινωνιών.  

 

ΑΔΑ: 67Σ94653ΠΩ-Α0Β
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4.Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας 
της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) 
απόφασης της παρούσας. 

 
5.Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

   
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

 

 

 
Αποδέκτης: 
Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε. (e-mail: sales@zanteferris.gr) 
 
Εσωτερική Διανομή:    
1.Γρ. κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
2.Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
3.Γρ. κ. Α΄Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4.Γρ. κ. Δ.Κ.Β΄ 
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